Pardubický kraj
OBJEDNÁVKA
č:

Objednavatel:

*KUPAX00SBPUC*

2019/00534

Dodavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211

Pardubice

TESCO SW a.s.
tř. Kosmonautů 1288/1

IČ :

70892822

77900 Olomouc

DIČ :

CZ70892822

IČ: 25892533
DIČ:
Číslo účtu: 5151342/0800

Číslo účtu :

78-9025640267/0100

Poznámka :

Nejsme plátci DPH

Vyhotoveno v Pardubicích, dne:

08.10.2019

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství MJ
0,000

Druh zboží

Cena včetně DPH

Objednáváme servisní služby pro 4.Q 2019 modulů SD a ESB FAMA+

Podepsáno dne:
Jana Haniková PhDr.
vedoucí kanceláře ředitele
Vyřizuje:
Koutecká Jolana Ing.
Tel :
e-mail:

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu

referent oddělení hospodářské správy KŘÚ

81 675,00

Štefánková Aneta Ing.
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Turovský Petr
pondělí 14. října 2019 9:39
Rezler David Ing.
RE: Objednávka č. 2019/00534
skenování.pdf

Důležitost:

Vysoká

Dobrý den,
potvrzuji objednávku na servisní služby pro 4Q 2019.

Děkuji, s pozdravem PT
Petr Turovský
TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

www.tescosw.cz

From: Rezler David Ing
Sent: Monday, October 14, 2019 8:34 AM
To: Turovský Petr
Subject: FW: Objednávka č. 2019/00534
Dobrý den, zasílám objednávku pro 3Q, prosím o potvrzení objednávky.
Děkuji a přeji pěkný den
David Rezler
Vedoucí oddělení informatiky
Kancelář ředitele úřadu
Krajský úřad Pardubického kraje
telefon:
www.pardubickykraj.cz

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich
změny jsou společností TESCO SW a.s. uzavírány pouze v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem, a za předpokladu,
že jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány osobou oprávněnou ze zákona, vnitřních předpisů společnosti či na základě písemného pověření.
Společnost TESCO SW a.s. má zaveden Compliance Program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců TESCO SW a.s. či jiných osob
za TESCO SW a.s. jednajících (souhrnně pouze „zaměstnanců“). Ti jsou povinni v nabídkách i při jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, jsou-li pro
taková jednání jako poradci osloveni, poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčují podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání neoprávněné
konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci TESCO SW a.s. nesmějí zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro získání informací, které
nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit TESCO SW a.s. při účasti ve veřejných soutěžích. Zaměstnanci TESCO SW a.s. mohou poskytovat rady při
plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2014/24/EU ze
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dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek), pouze tehdy pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení zásady zákazu
diskriminace a zásady transparentnosti.
V jakémkoli případě, kdy komunikace zaměstnanců TESCO SW a.s. je v rozporu se zásadami a pokyny obsaženými v této doložce, nelze takové jednání považovat
za jednání jménem společnosti TESCO SW a.s.
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